5º Fórum de Educação a Distância do Poder Judiciário
Chamada de Trabalhos

5º Fórum de Educação a Distância do Poder Judiciário “A educação trilhando
o futuro do Poder Judiciário”, Brasília –Distrito Federal – 30 e 31 de Outubro
de 2013

O evento terá como público-alvo 350 (trezentos e cinquenta) magistrados e
servidores de todo o Poder Judiciário, além de convidados dos Poderes
Legislativo e Executivo. Organizado pela Comissão Permanente de Eficiência
Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ, por meio do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJUD), o Fórum visa:
difundir a metodologia de Educação a Distância como ferramenta de gestão e
disseminação do conhecimento, incentivar o compartilhamento de conteúdos e
proporcionar alternativas para o desenvolvimento de pessoas com otimização
de recursos públicos.
Serão dois dias de palestras e workshops com os maiores especialistas em
educação a distância e educação corporativa do país. Também serão
apresentados os principais casos de sucesso de órgãos do Poder Judiciário.

1. O Fórum

O 5º Fórum de Educação a Distância do Poder Judiciário “A educação
trilhando o futuro do Poder Judiciário” será realizado em Brasília – Distrito
Federal e dará continuidade ao processo de disseminação da cultura do EAD
iniciado em 2009, quando foi realizada a primeira edição desse evento,
considerado por muitos um “marco” na integração das unidades de educação
corporativa dos tribunais brasileiros. A edição de 2013 abrirá espaço para que
magistrados e servidores possam apresentar seus Relatos de Experiências
Inovadoras, participar de mesas-redondas com especialistas do Brasil,
realizar palestras e inserir-se em grupos de trabalho de diferentes linhas de
atuação e estabelecer contatos profissionais.

2. Trabalhos submetidos ao Fórum

Os trabalhos submetidos para apresentação no Fórum pertencerão à classe:
Relato de Experiência Inovadora (RE).

2.1. Os Relatos de Experiência Inovadora (RE) correspondem à descrição e
análise de realizações que apresentem relação com o tema do Fórum e
algum aspecto inovador.

2.2. O tema do 5º Fórum de EaD é “A educação trilhando o futuro do
Poder Judiciário”. Dessa forma, o critério de seleção dos trabalhos levará
em conta os projetos que valorizem a educação como forma de reconstruir o
futuro do Poder Judiciário, mais eficiente, acessível e moderno.

2.3. Os Relatos de Experiência Inovadora (RE) serão avaliados pela
Comissão Organizadora do Fórum.

2.4 A Comissão Organizadora selecionará os projetos mais pertinentes para
serem apresentados durante o 5º Fórum de EaD. Os demais projetos serão
disponibilizados no Portal de Educação a Distância do CNJ.

3. Submissão dos Trabalhos

3.1. A submissão de trabalhos para análise da Comissão Organizadora é
exclusiva a órgãos, magistrados e servidores do Poder Judiciário.

3.2. O envio do Trabalho será feito para o endereço: ceajud@cnj.jus.br, com o
título “Chamada de Trabalhos – 5º Fórum de EaD”.

3.3. No e-mail deverá constar a concordância com o termo de compromisso
que consta no Anexo I. O termo deverá ser assinado, digitalizado e anexado
ao e-mail junto com o trabalho.

3.4. Logo após a submissão do trabalho, uma mensagem será enviada para o
endereço eletrônico da pessoa que realizou a submissão, confirmando este
procedimento.

Nota importante: O recebimento da mensagem automática (item 3.4) e a
publicação no site do título do trabalho submetido não significa de forma
alguma a aprovação do mesmo para apresentação no evento.

4. Estrutura dos trabalhos

4.1. Os trabalhos deverão ter a seguinte estrutura:
- Apresentação
- Objetivos
- Descrição do trabalho
- Resultados alcançados
- Conclusão

5. Cronograma
- Divulgação de abertura para recebimento dos trabalhos: 14 de junho de
2013;
- Período para encaminhamento dos trabalhos: 14 de junho a 12 de setembro
de 2013;
- Período de avaliação dos trabalhos: 13 de setembro a 26 de outubro de
2013;
- Divulgação dos resultados no site e comunicação: 27 de setembro de 2013;
- Apresentação no 5° Fórum de Educação a Distância do Poder Judiciário: 30
e 31 de outubro de 2013 (data provável).

6. Informações Complementares
Conselho Nacional de Justiça. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Servidores do Poder Judiciário - CEAJUD.
SEPN 514 Bloco B Lote 07 Ed. ISC/TCU 1º Andar Sala 105-B. Brasília- DF
Telefones: 61 2326-5095/ 5090/ 5091
Trabalhos Científicos: ceaujd@cnj.jus.br
Informações sobre o evento: ceajud@cnj.jus.br
Portal de EaD do CNJ: www.cnj.jus.br/eadcnj

ANEXO I

Comprometo-me,

caso

meu

trabalho

seja

aprovado

pela Comissão

Organizadora do 5º Fórum de Educação a Distância do Poder Judiciário, a
comparecer ou nomear um representante para sua apresentação, no dia e
hora previamente comunicados, e autorizo sua publicação no site do CNJ.
Abdico de qualquer direito autoral advindo da publicação, pelo CNJ, dos
trabalhos científicos apresentados.

Identificação do autor ou autores do trabalho

